
 

 

  

ग्लोबल मराठी एंटरपे्रन्युअर अॅवॉर्ड 
लंर्न मराठी संमेलन २०१७ हे सवड दरू पसरलेल्या महाराष्ट्रीयांना एकत्र आणण्याचा एक 
मोठा प्रयत्नआहे.  
 

महाराष्ट्र मंर्ळ लंर्नच्या ८५व्या वर्ाडपन वर्ाडच्या ननममत्ताने साजरा होणारा लंर्न मराठी संमेलन 
हा कायडक्रम महाराष्ट्राच्या उद्योजकतेचा, संस्कृतीचा आणण मराठी बाण्याचा एक अद्भुत 
आववष्ट्कार असणार आहे. 
 

पहहले जागनतक मराठी उद्योजकांचे अधर्वेशन हे ३ जनू ला होणार आहे. दबुई, 

अमेररका, युके, भारत आणण इतर देशातून अधर्वेशनासाठी उद्योजक येतील.  
 

३ आणण ४ जनूला एक मोठा सांस्कृनतक सोहळा आयोजजत केला आहे, ज्यामध्ये युके, यूरोप 
आणण इतर देशातून जवळ जवळ १३०० नागररक अपेक्षित आहेत. 
 

ववश्वस्तरावरील वेग वेगळ्या उद्योगात जम बसववलेल्या महाराष्ट्रीय उद्योजकांसाठी एक स्पर्ाड 
आयोजजत केली आहे.  
 

युके मर्ील उद्योजकांना वाव ममळावा, मदत व्हावी, प्रोत्साहन ममळावे, उद्योग वाढववण्यासाठी 
संर्ी ममळाव्यात म्हणून १० एवप्रल २०१६ ला Overseas Maharashtrians Professionals and 

Entrepreneurs Group (OMPEG) नावाच्या संस्थेची मुहूतडमेढ झाली. हह स्पर्ाड OMPEG आणण 
LMS या संस्था ममळून घेत आहेत. 
 

तसेच याननममत्त 'ग्लोबल मराठी आतं्रपे्रन्युअर अॅवॉर्ड'चे ववतरण करण्यात येणार आहे. 
 

 

 

शाहरूख खानला चौथा राष्ट्रीय यश चोप्रा पुरस्कार प्रदान  

राज्यपाल सी. ववद्यासागर राव यांच्या हस्ते बॉलीवूर् अमभनेता शाहरूख खान यांना चौथा 
राष्ट्रीय यश चोप्रा परुस्कार प्रदान करण्यात आला. १० लाख रुपये रोख, सुवणडकंकण असे 
पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 
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टी. सुब्बरामी रेड्र्ी फाउंर्शेन, अनु आणण शशी रंजन यांच्या सहकायाडने दरवर्ी हा पुरस्कार 
देण्यात येतो. या वेळी राज्यपाल म्हणाले की, शाहरूख खान फक्त त्यांच्या अमभनय कौशल्यामुळे 
लोकवप्रय नाहीत, तर त्यांच्या सावडजननक आणण व्यजक्तगत जीवनातील वतडणुकीमुळे लोक 
त्यांच्यावर पे्रम करतात.  
 

शाहरूख खान यांच्यामध्ये भारताचे व्यजक्तमत्त्व, संस्कृती आणण चाररत्र्य प्रनतबबबंबत होते. यश 
चोप्रा यांनी शाहरूख खान यांच्यातील िमता खपू आर्ी ओळखली. शाहरूख खान यांच्या 
कररअरला आकार देण्याचे शे्रय यश चोप्रा यांना जाते.  
 

सवोच्च स्थानावर फार काळ हटकून राहणे अवघर् गोष्ट्ट असते, मात्र शाहरूख खान यांचा 
बॉलीवूर्वर २५ वर्ाांहून अधर्क काळ दबदबा राहहलेला आहे. 
 

 

 

भारतीय अ ॅथ्लेहटक्स महासघंातफे दोन नव्या राष्ट्रीय स्पर्ाांची 
घोर्णा 
गेल्या काही वर्ाांत ४०० मीटर र्ावण्याच्या शयडतीत आणण भालाफेक क्रीर्ा प्रकारात भारतीयांनी 
आतंरराष्ट्रीय स्तरावर चमकदार प्रगती केली आहे. याच कामधगरीकर् ेपाहून भारतीय अ ॅथ्लेहटक्स 
महासंघाने (एएफआय) या दोन खेळांच्या नव्या राष्ट्रीय स्पर्ाांची घोर्णा केली.  
 

महासंघाच्या कायडकारी पररर्द सदस्यांनी या ननणडयाची अधर्कृत घोर्णा केली. 'सध्या अशा क्रीर्ा 
प्रकारांवर अधर्क लि देणे गरजेचे आहे, ज्यामध्ये भारतीयांची प्रगती चमकदार आहे,' असे मत 
एएफआयचे अध्यि आहदल सुमाररवाला यांनी व्यक्त केले. 
 

सुमाररवाला पुढे म्हणाले, की भारतीय र्ावपटू सातत्याने ४०० मी. आणण ४०० मी. ररले स्परे्त 
चांगली कामधगरी करीत आहेत. त्याचबरोबर देशाच्या भालाफेकपटंूनीही आतंरराष्ट्रीय स्पर्ाांमध्ये 
आपली छाप पार्ली आहे. 
 

 



 

 

 

ववश्व महहला बुद्धर्बळ चॅजम्पयनमशप स्परे्त हररकाला कास्यपदक 

भारतीय गॅ्रण्र्मास्टर र्ी हररका हहला २६ फेब्रुवारी रोजी ववश्व महहला बुद्धर्बळ चॅजम्पयनमशपच्या 
उपांत्य फेरीत टायबे्रकमध्ये चीनची खेळारू् टेन झ्योंगी हहच्याकरू्न पराभवाचा सामना करावा 
लागला. या स्परे्त नतला कांस्य पदकावर समार्ान मानावे लागले. या स्परे्तील हे नतचे नतसरे 
कांस्य पदक आहे. 
 

भारताची स्टार खेळारू् असलेल्या द्रोणवली हररका हहने टायबे्रकमध्ये अनेक संर्ी गमावल्या. 
त्याचा पररणाम हा नतला पराभवाच्या रूपाने पाहावा लागला. अंनतम फेरीत आता झ्योंगीचा 
सामना युके्रनच्या अन्ना मुजजचुक हहच्याशी होईल. 
 

हररकाने टायबे्रकरमध्ये पहहल्या र्ावात ववजयाने सुरुवात केली होती. नतने फक्त १७ व्या 
चालीतच ववजय नोंदवला. नतच्या या र्र्ाक्याने झ्योंगी मागे पर्ली.  
 

मात्र, दसुऱ्या र्ावात हररकाने झ्योंगी हहला पुनरामन करण्याची संर्ी हदली. काळ्या सोंगटयांनी 
खेळणाऱ्या भारतीय खेळारू्ने दसुरा र्ाव ड्रॉ होण्याची जस्थती असताना चूक केली. त्यामुळे नतला 
पराभव स्वीकारावा लागला. दसुरा र्ाव जजकंल्याने दोन्ही खेळारू्नंी बरोबरी सार्ली.  
 

तसेच त्यानंतर बबल्टस गेममध्ये झ्योंगीने हररकाला ५-४ ने पराभूत केले. हररकाचे या स्परे्तील 
हे नतसरे कांस्य पदक आहे. नतने २०१२ आणण २०१५ मध्ये कांस्य पदकाची कमाई केली. 
 

 

 

राज्याचे नवे मखु्य सधचव समुमत ममलक 

सुममत ममलक हे राज्याचे नवे मुख्य सधचव असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णवीस यानंी त्यांच्या 
ननयुक्तीवर मशक्कामोतडब केल्याची माहहती सूत्रांनी हदली. 
 

सध्याचे मुख्य सधचव स्वार्ीन िबत्रय २८ फेब्रुवारी रोजी सेवाननवतृ्त होत आहेत. ते ३१ 
जानेवारीलाच सेवाननवतृ्त झाले होते. मात्र राज्यभरातील ननवर्णुकांच्या पाश्वडभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी 
त्यांना एक महहन्याची मुदतवाढ हदली होती.  



 

 

 

सुममत ममलक हे १९८२ च्या तुकर्ीचे आयएएस अधर्कारी आहेत. सध्या ते सामान्य प्रशासन 
ववभाग (राज मशष्ट्टचार)चे अनत. मुख्य सधचव आहेत.  
 

ज्येष्ट्ठतेच्या ननकर्ावर त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी ही नवी संर्ी हदल्याचे म्हटले जाते. ममलक यांचा 
मुख्य सधचव पदाचा कायडकाळ सुमारे २ वर्ाांचा असेल. 
 

 

 

वनस्पतीच्या नव्या प्रजातीचा शोर् 

कोचीमर्ील इरु्क्की जजल््यातील इर्ाथटटू आणण कन्नडर्पारा भागात वनस्पतीच्या एका नव्या 
प्रजातीचा शोर् लागला आहे.  
 

मनकुलम जगंलभागात सापर्लेल्या या वनस्पतीला इम्पॅहटअन मनकुलामेजन्सस असे नाव 
देण्यात आले आहे.  
 

ववभागीय वनअधर्कारी बी. नागराज यांनी सवडप्रथम जलैु २०१५ मध्ये या वनस्पतीचा शोर् 
लावला होता. 
 

इम्पॅहटअन शे्रणीतील ही वनस्पती नवी असल्याचे त्या वेळी नागराज यांनी सांधगतले होते, या 
कामात त्यांना संशोर्क के.एम. प्रभुकुमार यांची मदत लाभली होती.  
 

२०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये कन्नडर्पारा येथे ही वनस्पती पुन्हा आढळली, जगासाठी मात्र ती 
अनोळखी वनस्पतीच होती.  
 

आता आतंरराष्ट्रीय जनरल फायटोटाक् सामध्ये याबाबतचे शोर्पत्र छापून आले असून, या 
वनस्पतीची १०० ते १५० झार्चे सापर्ली असल्याने नतला अनतशय धचतंाजनक शे्रणीत दाखल 
करण्यात आले आहे. 
 

तसेच ही वनस्पती दगर्ांमध्ये असलेल्या ओलाव्यात वाढते, नतला जलैु ते ऑक् टोबर दरम्यान 
फुले येतात आणण ती पांढरी असून, त्यांच्यावर गलुाबी रंगाची हलकी छटा असते, अशी माहहती 
या शोर्पत्रात देण्यात आली आहे 


